O que é um

Programa de

Consumo Vigiado?

“Os Programas para Consumo Vigiado têm como objectivo o incremento da
assépsia no consumo intravenoso e consequente diminuição de riscos
inerentes a esta forma de consumo, bem como a promoção da proximidade

com os consumidores, de acordo com o respetivo contexto socio-cultural,

com vista à sensibilização e encaminhamento para o tratamento, através da
criação de locais de consumo.”

Decreto-Lei 183/2001 de 21 de Junho

Projecto-piloto para Programa
de Consumo Vigiado

 Resposta a diagnóstico da Rede Social de Lisboa

 Resposta a diagnóstico pormenorizado das áreas afectadas

 Programa concebido em articulação com os agentes comunitários
 Pretende complementar a rede de respostas em funcionamento

 Respeita os critérios definidos no Decreto-Lei 183/2001 de 21 de
Junho

2 Unidades Fixas e 1 Unidade Móvel



Espaço para consumo de substâncias psicoativas (injectado, fumado e snifado)



Rastreio para IST



Proposta










Cuidados de Saúde (apoio de enfermagem, médico)

Distribuição de material para consumo asséptico e para prática sexual segura

Sala/Espaço de Conforto (alimentação, actividades lúdicas, educação para a saúde)
Apoio psicossocial e trabalho de pares

Intervenção de rua (mobilização para a utilização do espaço; diálogo com a
comunidade local)
Balneário e roupa

Encaminhamento para respostas da rede de saúde e social (Equipas de

Tratamento/Comunidades Terapêuticas, Unidades e Centros de Saúde, Emergência
social… )

Horário adaptado às necessidades dos utilizadores

Parcerias a estabelecer

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências – SICAD

 ARS/LVT – DICAD

 Câmara Municipal de Lisboa
 INEM

 Juntas de Freguesia

 SCML (Serviço de Emergência Social)
 Polícia de Segurança Pública – PSP
 Polícia Municipal – PM

 Outros agentes da Comunidade Local

Projecto-piloto para Programa
de Consumo Vigiado

Propósito/ Objectivos:
 Saúde da pessoa
 Saúde pública

 Higiene do espaço público
 Sentimento de segurança
 Privacidade do consumo:
•
•

Respeito pelo utilizador

Respeito pela comunidade local envolvente

Proposta de localização dos
equipamentos
“(…) Os Programas são autorizados apenas em zonas de grande
concentração de consumidores, não podendo ser instalados em
espaços ou centros residenciais consolidados (…)” Decreto Lei 183/2001
 Unidade Móvel com uma paragem no território Central e uma no território
Oriental

 Unidade Fixa na Rua Arco de Carvalhão (Antigo Centro de Abrigo, junto à ETAR),
Freguesia de Campo de Ourique
 Unidade Fixa na Rua 10 do PUAL – Plano de Urbanização do Alto do Lumiar,
Freguesia do Lumiar

